
Terms of Reference 
Program Pertukaran Mahasiswa Nasional 2020 

I. Pendahuluan

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di awal tahun 2020 telah mengeluarkan empat 

kebijakan mengenai Pendidikan Tinggi yang terangkum dalam Merdeka Belajar-Kampus 

Merdeka (MBKM), diantaranya mengenai hak belajar 3 semester di luar program studi. Untuk 

mendukung program MBKM khususnya hak untuk belajar di luar program studi dan perguruan 

tinggi, UNTAR akan menyelenggarakan Program Pertukaran Mahasiswa Nusantara 2020 sebagai 

bagian dari upaya dalam penambahan ataupun penguatan kompetensi dan wawasan keilmuan 

mahasiswa serta penguatan toleransi, cinta tanah air dan budaya yang diperoleh dari pertukaran 

mahasiswa melalui kerja sama antar perguruan tinggi di Indonesia. 

Berkaitan dengan hal tersebut, UNTAR mengundang Perguruan Tinggi Mitra untuk 

melaksanakan Program Pertukaran Mahasiswa Nusantara 2020 bertemakan “Membangun jiwa 

kewirausahaan Mahasiswa Nusantara dalam mendukung Indonesia Maju”. Program ini 

diselenggarakan selama tiga hari dan bekerja sama dengan berbagai Perguruan Tinggi di 

Indonesia.  Di dalam program ini tidak hanya dilatih proses untuk memulai dan mengelola 

suatu bisnis, tetapi yang lebih penting adalah pola pikir dan inisiasi kewirausahaan. Selama 

kurikulum di kelas, peserta dilatih untuk eksperimen dan pemahaman yang mendalam. Dialog 

dengan para pebisnis dan perintis startup kewirausahaan dan semua kegiatan dalam program 

ini akan menghasilkan ‘best practice’ dalam kewirausahaan. Pertukaran budaya juga 

direncanakan pada hari terakhir. 

II. Tujuan Program

a. membangun wawasan keilmuan di luar program studi untuk mahasiswa dari berbagai

perguruan tinggi di Indonesia;

b. berbagi ilmu dan budaya antar mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia;

c. menumbuhkembangkan jiwa kewirausahaan di kalangan mahasiswa dari berbagai

perguruan tinggi di Indonesia;



 

 

 

III.  Jadwal Kegiatan 

Tanggal Waktu Kegiatan  Keterangan 

15 Okt 

2020 

08.00 – 08.30  Peserta dan undangan masuk dan registrasi Zoom  

08.30 – 09.30 Opening Ceremony  

09.30 – 10.15 

10.15 – 10.30 

“Strategi membangun Startup yang sukses” 

Sesi Tanya Jawab / Diskusi 

 

10.30 – 11.15 

 

11.15 – 11.30 

“Kreatifitas, inovasi, dan kolaborasi dalam 

kewirausahaan” 

Sesi Tanya Jawab / Diskusi 

 

11.30 – 12.30 Testimoni startup sukses   

12.30 – 12.35 Pengisian kuesioner evaluasi Hari I oleh peserta  

    

16 Okt 

2020 

08.30 – 09.00 Registrasi peserta  

09.00 – 09.45 

 

09.45 – 10.00 

Tata cara mendirikan perusahaan secara resmi di 

Indonesia 

Sesi Tanya Jawab / Diskusi 

 

10.00 – 10.45 

 

10.45 – 11.00 

Kiat-kiat mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual 

(logo, merk dagang, paten produk, dsb.) 

Sesi Tanya Jawab / Diskusi 

 

11.00 – 11.45 

11.45 – 12.00 

CEO Talk + kunjungan industry virtual 

Sesi Tanya Jawab / Diskusi 

 

12.00 – 12.15  Pemberian tugas studi kasus untuk didiskusikan dan 

dipresentasikan 

 

12.15 – 12.20 Pengisian kuesioner evaluasi Hari II oleh peserta  

    

17 Okt 

2020 

08.30 – 09.00  Registrasi peserta  

09.00 – 10.00 Presentasi dan diskusi mengenai kasus-kasus yang 

diberikan 

 

10.00 – 10.45 

10.45 – 11.00  

Testimoni startup sukses/CEO Talk 

Sesi Tanya Jawab / Diskusi 

 

11.00 – 12.00  Evaluasi dan rangkuman tindak lanjut wirausaha  

12.00 – 13.00 ISOMA  

13.00 – 15.00 

15.00 – 15.05 

Pertunjukan budaya dari para peserta 

Pengisian kuesioner evaluasi Hari III oleh peserta 

 

    

 

IV. Peserta Program 

Peserta program ini adalah mahasiswa-mahasiswi dari berbagai Perguruan Tinggi di Indonesia 

berjumlah sekitar 900 orang dari berbagai fakultas dan program studi.   

 

V. Fasilitas yang diperoleh Peserta 

Program pertukaran mahasiswa ini tidak berbayar, tetapi para peserta memperoleh E-

Sertifikat dengan bobot nilai di dalamnya. 

 



VI. Tolok Ukur Keberhasilan

a. Peserta berjumlah 900 mahasiswa dari berbagai macam program studi, fakultas dan

perguruan tinggi di Indonesia;

b. Program dan jadwal kegiatan berlangsung dengan lancar;

c. Proses penilaian presentasi studi kasus dan pertunjukan budaya oleh mahasiswa untuk

keperluan konversi nilainya menjadi nilai mata kuliah yang dipilih mahasiswa.

VII. Evaluasi

Selama program berlangsung, semua mahasiswa diwajibkan membuat presentasi mengenai 

studi kasus yang diberikan, melakukan pertunjukan budaya, dan mengisi kuesioner sebagai 

bahan evaluasi kegiatan ini. Nilai dari evaluasi setiap hari, presentasi dan pertunjukan budaya 

dikonversi menjadi nilai mata kuliah yang dipilih oleh mahasiswa yang bersangkutan. 

VIII. Penyelenggara

Program Pertukaran Mahasiswa Nusantara 2020 ini diselenggarakan oleh Universitas

Tarumanagara, Jakarta.

Mengetahui, Hormat saya, 

Rektor Ketua Panitia Pelaksana 

Prof. Dr. Agustinus Purna Irawan  Dr. Hugeng. S.T., M.T. 


